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 مشخصات فردي 

 

 

 بهار نام:

 احمدی نام خانوادگي:

  1370 :تاریخ تولّد

 تهرانساکن: 

  Ahmadi.bahar@ut.ac.ir :mail -E                                                99070496540 تلفن همراه:

           
                    

 

 

 و عناوین کسب شده سوابق تحصیلی 

 

 معدل کل وضعیت تحصیلی گرایش -ه رشت محل تحصیل مقطع تحصیلی

 00/19 نفر اول مهندسی معماری دانشگاه سمنان کارشناسی

 18/77 اولنفر  معماری -معماری تهراندانشگاه  ارشدکارشناسی

     
 

  ؛9138تحصیلی دورة کارشناسی ورودی الفارغ اوّلنفر 

 ؛4139کارشناسی ارشد ورودی دورة  اول نفر 

  ؛4139-معماریمهندسی کنکور کارشناسی ارشد 1رتبه کسب 

  در مسابقه طراحی سردر مترو تبریز 2رتبه کسب 

  همیهبدون س منهدر سهمیه و رتبه  اولاستفاده از سهمیه استعداد درخشان برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و کسب رتبه 

  ؛ (ارشد )دورة کارشناسی تهراندانشگاه  دهای درخشاناستعداعضو 

  ؛ )دورة کارشناسی( سمناندانشگاه  استعدادهای درخشانعضو 

  دارایCertificate   ای ژی های جدید براستفاده از تکنولوشرکت در ورک شاپ بین المللی تحت عنوان و از دانشگاه ساپینزا رم

 بازیابی کاروانسراها

 

         

 نامه دورة کارشناسي ارشد: عنوان پایان       

 باهمستان      

 عیسی حجتدکتر  :استاد راهنما        

 

 هاو فعالیت سوابق تدریس 

 

  ؛1394-95تدریس خصوصی درس ایستایی و درک رفتار سازه نیمسال اول و دوم 

 افزار آموزش نرم برگزاری کالسRevit ( ؛1395در محل کار و تدریس خصوصی ) 

 ؛1395تابستان. درس طراحی و اسکیس تدریس اری با مرکز معماری جهت مشاوره و همک 

  ؛1394-95و دوم  نیمسال اولخصوصی آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد و اسکیس تدریس 

  ؛1395-96تدریس خصوصی درس هندسه ترسیمی نیمسال اول و دوم 

  ؛1395-96تدریس خصوصی درک معماری نیمسال اول و دوم 
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  سوابق کاري 

یا دفتر فنی و مهندسی شرکت  تاریخ پایان همکاري تاریخ شروع همکاري نوع همکاري مسئولیت 

 آرکادینشرکت 

 ) پروژه برج های دو قلو آرمیتاژ( 
 مهندس مشاور

تمام طبقات  2فاز

داخلی،  طراحی

 محوطه و پالن

 تدریس رویت

4139 1395 

 

 : تداخل با کالسهای دانشگاه و نبود فرصت کافی علت قطع همکاری                 

 

 
 

 افزارينرم هاي مهارت 
 Revit 

 AutoCAD 

 Photoshop 

 Rhino 

 Microsoft office 

( Word-Excel-PowerPoin)( 

 

 
 


